
 

Grand Hotel VillaCora, vlakbij de tuinen 
van Boboli en de Oltrarno, is een luxe 
vijfsterrenhotel in een 19de-eeuws 
gebouw. Hoog gelegen, op de heuvels 
van Florence, kijkt het hotel uit over 
het glorieuze, oude Florence, waar de 

koepel van de Duomo statig bovenuit 
steekt. VillaCora heeft 46 kamers, alle-
maal luxueus en stijlvol ingericht. De 
verschillende zalen in het onderkomen 
bieden de mogelijkheid om te ontbijten, 
te dineren of te loungen in 19de-eeuwse 

sferen. Om dat plaatje compleet te 
maken is er ook een sigarenvertrek,  
waar u zich kunt terugtrekken voor 
een lekkere bolknak. GRAND HOTEL VILLACORA,  

VIALE MACHIAVELLI 18, FIRENZE, TEL. +39 055 228790, 

WWW.VILLACORA.IT. PRIJZEN VANAF !225.
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Vijfsterrenuitzicht
VIJFS TERRENUIT ZICHT OP KOEPEL VAN DE FLORENTIJNSE DUOMO

SAMENSTELLING KAROLIEN KOOLHOF 

TEKST  KAROLIEN KOOLHOF  EN  YNSKE PLAS
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Zalig slapen

Tussen de Toscaanse cipressen 
en heuvels staat het bijzondere 
vijfsterrenhotel Castello di 
Casole. Het kasteel stamt uit de 
10de eeuw en is in 2005 geheel 
gerenoveerd volgens de Euro-
pese tradities. Het hotel 
bestaat uit een hoofdgebouw 
en een aantal kleinere depen-
dances voor wat meer privacy. 
Zo kunt u bijvoorbeeld over-
nachten in het oude priesteron-
derkomen. De in totaal 41 sui-
tes hebben elk een eigen stijl 
en zijn luxueus ingericht. Het 
kasteel ligt op een landgoed 
waar u heerlijk kunt wandelen, 
de wijngaard kunt bezichtigen 

of op een terrasje kunt neer-
strijken. Voor optimale ont-
spanning kunt u zich laten ver-
troetelen in de spa en 
natuurlijk blijven uitgebreide 
maaltijden van Italiaanse lekker-
nijen niet achterwege.
CASTELLO DI CASOLE, LOCALITÀ 

QUERCETO, CASOLE D’ELSA  SIENA, 

TEL. +39 0577 967560, WWW.CASTELLO-

DICASOLE.COM. PRIJZEN OP AANVRAAG.

Aan de kust van het tropische eiland-
je Elba, in de glinsteringen van de 
azuurblauwe zee, staat het driester-
renhotel Sant’Andrea. De kamers zijn 
huiselijk maar zeer modern ingericht, 
met kleuren geïnspireerd op de 
mooie, felgekleurde eilandbloemen. 

De familie die het hotel al jaren met veel zorg voor 
details runt, doet er alles aan om hun gasten een onver-
getelijke vakantie te bezorgen. Dit in combinatie met de 
overweldigende omringende natuur, maakt van Hotel 
Sant’Andrea een plek waar u volledig tot rust komt. 
HOTEL SANT’ANDREA, LOC. SANT’ANDREA, MARCIANA, TEL. +39 0565 908006, 

WWW.HOTELSANTANDREA.COM. PRIJZEN VANAF !64 P.P.P.N.

Het zuiden van Italië heeft 
veel te bieden. Voor wie de 
streek Campania op een bij-
zondere manier wil leren ken-
nen, biedt Minerva Reizen een 
tiendaagse fly-drive waarbij u 
overnacht in voormalige kloos-
ters. De drie overnachtings-
plaatsen liggen in de buurt 
van achtereenvolgens Napels, 

Maratea en de Amalfi-kust: 
perfecte uitvalsbases om de 
bezienswaardigheden van de 
streek te bezoeken. MINERVA REI-

ZEN, ‘10-DAAGSE FLY-DRIVE CAMPANIA - 

DE MOOISTE KLOOSTERS’ COUPERUSLAAN 

22, UITHOORN, TEL. 0297 712375, WWW.

MINERVAREIZEN.NL. PRIJS VANAF !946 

P.P., INCLUSIEF OVERNACHTINGEN MET 

ONTBIJT, RETOURVLUCHT EN AUTOHUUR. 

Naar het palet van Elba

Bij de restauratie van het oude gebouw van 
Oste del Castello, dat stamt uit 1700, zijn 
zoveel mogelijk authentieke delen behouden. 
De kamers zijn daardoor erg knus en geven 
een warm gevoel. Met name de bovenste 
suite, The Golden Rose Resort, is speciaal, 
omdat vanuit die toren vroeger de oude stad 
Verucchio werd verdedigd tegen vijandelijke 
aanvallen. Bijzonder aan dit viersterrenhotel is 
ook dat het gebouwd is boven de grotten van 
de stad, waarin tegenwoordig het wellness-

centrum van het 
hotel gevestigd 
is. Tussen de uit-
gehouwen tuf-
steen kunt u bij-
komen in de 
verschillende 
sauna’s, therapiedouches en jacuzzi’s, terwijl u 
uitkijkt op de stromende waterval. Het hotel 
is zo gelegen dat u binnen een kwartier met 
de auto in de onafhankelijke staat San Marino 

bent en in een halfuur in de badplaats Rimini.  
HOTEL OSTE DEL CASTELLO, VIA DEI MARTIRI 10, VERUC-

CHIO, TEL. +39 0541 679308, WWW.OSTEDELCASTELLO.IT. 

PRIJZEN VANAF !59,25 P.P.P.N., INCLUSIEF ONTBIJT.

HOTEL ME T RIJKE GE SCHIEDENIS
FLY-DRIVE L ANG S DE MOOIS TE KLOOS TER S VAN C AMPANIA

HOTEL SANT ’ANDRE A BEKENT KLEUR

HIS TORIE EN GE ZELLIGHEID IN OS TE DEL C A S TELLO


